KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT TÁMOGATÓ
ORSZÁGOS SZAKMAI HÁLÓZAT

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL
Kedves Olvasónk!
A Kiváltási Folyamatot Támogató Országos Szakmai Hálózat februári Hírlevelét
ajánljuk figyelmébe.
Ebben a számban az intézményi férőhely kiváltás hosszú távú koncepciójáról
olvashatnak, valamint hírt adunk arról is, hogy kezdetét veszik az IFKT tematikus
tájékoztató napok, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátórendszert és a fogyatékos személyek jogait érintő főbb jogszabályváltozások
rövid összefoglalóját is megosztjuk Önökkel.

Kiváltással kapcsolatos kérdéseikkel hálózati kommunikációs kapunkon keresztül
bizalommal fordulhatnak hozzánk!

Elérhetőségünk: kivaltas.halozat@fszk.hu

Aktualitások
Intézményi férőhely kiváltás – új hosszú távú koncepció
Megjelent a fogyatékkal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó
szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló 2017-2036 évekre
vonatkozó hosszú távú koncepció, valamint az intézményi
férőhely kiváltást segítő program első szakaszának kiírása. Az
intézményi férőhely kiváltás hosszú távú koncepciójának
előzményeiről itt olvashatja összefoglaló cikkünket.
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Megállapodás a megvalósításra

A TÁRS projekt célja, hogy szakmai támogatást nyújtson az ország különböző
területén működő fogyatékos-, pszichiátriai beteg- és szenvedélybeteg embereknek
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények férőhely kiváltásához
kapcsolódóan. Erről a linkről letölthető dokumentumokból bővebben tájékozódhat
ennek lépéseiről, módjairól, a kiváltás előkészítése, megvalósítása és a támogatott
lakhatási rendszer működtetése (fenntartása) vonatkozásában. A hatékony
együttműködés kulcsfontosságú ahhoz, hogy a kiváltási folyamat a lehető
legsikeresebben menjen végbe.

Kezdetét veszik az IFKT tematikus tájékoztató napok
2017. január 26-án megjelent az „Intézményi ellátásról a
közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése” című
EFOP-2.2.2.-17 kódszámú pályázati felhívás. A pályázat
megtervezéséhez, a benyújtáshoz szükséges Szakmai Terv
elkészítéséhez az intézmények szakmai-módszertani támogatást
kapnak. A tervezési folyamatban a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) kiemelt
projektje (EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 azonosító számú
TÁRS PROJEKT - Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs
műhely kialakítása) nyújt segítséget. A február végén induló tematikus tájékoztató
napok keretein belül az intézmények tervezésben közreműködő szakemberei
megismerhetik az Intézmény Férőhely Kiváltási Terv (IFKT) módszertani anyagot,
ami segítséget nyújt az EFOP-2.2.2.-17 kódszámú pályázat Szakmai Tervének
összeállításához. Erről bővebben itt olvashat.

Hasznos információk
A személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátórendszert és a fogyatékos személyek
jogait érintő főbb jogszabályváltozások rövid
összefoglalója
Az elmúlt hónapokban több olyan jogszabály módosítás is történt, amely érinti a
fogyatékos személyek ellátását nyújtó szolgáltatásokat. A fogyatékos személyek
ápoló-gondozó otthonainak kiváltása és az újonnan létrejövő támogatott lakhatás
szolgáltatások tapasztalatai alapján felülvizsgálatra kerültek a Szociális törvény
vonatkozó szabályai, melynek következtében a biztosítandó szociális szolgáltatások,
a komplex szükségletfelméréssel és a térítési díjfizetés szabályaival összefüggő
egyes kérdések is átalakultak. Ezt követően 2017. február 14-én megjelent a 1/2000.
(I.7.) SZCSM rendelet „A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről” módosítása is. Az FSZK
szakemberei által kiemelt jogszabály-módosításokat 7 terület megjelölésével
foglalták össze. Az összegző dokumentumot itt érhetik el.
Hangsúlyozzuk, hogy ez a rövid összefoglaló nem teljes körű, nem helyettesíti a
jogszabályok teljes körű átolvasását és értelmezését, amit itt találnak meg.

Gondolatok az önálló életről könnyen érthető formában
Senada Halilcevic az EPSA (Önérvényesítők Európai Platformja) és a
horvátországi Önérvényesítő Szövetség vezetője, aki élete nagy részét
intézetekben töltötte. Ma már önállóan, egyedül él és a munkájában is
sikeres. Az önérvényesítő önálló életvitellel kapcsolatos gondolatait
könnyen érthető formába öntötte Mit jelent számunkra az önálló életvitel?
címmel, mely itt olvasható.

Márciusban is Bárczi gyógytea
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar márciusban is szeretettel
várja az érdeklődőket Bárczi gyógytea című műhelybeszélgetés
sorozatának következő alkalmára, melynek időpontja március 9. 16:00
óra. A beszélgetés címe: Magánéleti kérdések – amiről soha sem
beszélünk (párkapcsolat, házasság, szexualitás, gyermekvállalás). A
részletes programot és a regisztrációs felületet itt találja. (A részvétel
regisztrációhoz kötött.)

Érdekességek
Strázsa Otthon
A szabadszállási Strázsa Otthon védett, de nem steril mikrokörnyezetben igyekszik
teljes mértekben modellezni egy „átlagos” felnőtt mindennapjait. Hat függetlenedő,
dolgozó, értelmi fogyatékossággal élő fiatal egy hosszú út végeredményeként
költözhetett be 2017 januárjában egy gyönyörű kertes házba, hogy próbát tegyenek
az önálló élet színterén. Az adaptált lakhatási lehetőség alapja a Strázsa Tanya,
amely 2012 óta szervez programokat értelmi sérültek számára. A kezdeményezésről
itt olvashat bővebben.

Videó az újraélesztésről hallássérülteknek
A helyes újraélesztés technikájáról készítettek oktató videót a
szegedi sürgősségi osztályon dolgozók. A négyperces kisfilm az
Országos Mentőszolgálat pályázatára készült és bemutatja a
félautomata defibrillátor használatát is. A videó jelnyelvi tolmács
segítségével a hallássérülteknek is próbál segíteni. A teljes cikket és
a kisfilmet itt nézhetik meg.

2017. február - 2. szám
Ön a TÁRS – Szociális intézményi férőhely kiváltási szakmai koordinációs műhely kialakítása című
(azonosítószám: EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001) projekt Hírlevelét olvassa.
Amennyiben nem kíván több Hírlevelet kapni, kérjük, itt jelezze felénk!
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